
JU-KORTETS FUNKTIONER
Ett giltigt JU-kort bekräftar att du har tillgång till

högskolans funktioner och tjänster. Kortet styrker 

din status som student eller personal på JU. 

FÖLJANDE FUNKTIONER FINNS PÅ DITT JU-KORT

• Tillgång till lokaler på högskolan

• Låna böcker på Högskolebiblioteket

• Enkel inloggning på skrivare/kopiatorer

• Tillgång till studentrabatter

• Medlemsbevis för Jönköpings Studentkår

• Medlemsbevis för respektive  

studerandeförening
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SPÄRRA JU-KORTET
Ett förlorat JU-kort ska omedelbart 

spärras via Självservice på  

ju.se/mittkonto

Ett spärrat kort kan inte användas för 

någon av de funktioner som är kopplade 

till kortet – det vill säga spärren slår 

igenom överallt. Om kortet återfinns har 

du möjlighet att häva spärren, genom att 

personligen besöka Service Center eller 

genom att använda självservice  

på webben. 

Vid uttag av nytt JU-kort på grund av 

förlust, debiteras en avgift på 150 kronor 

för studenter. Avgiften betalas i Service 

Center och nytt kort beställs av personalen.

DIN  
GUIDE TILL 
JU-KORTET

I den här foldern hittar du information 

om JU-kortet, hur du använder det och 

vilka funktioner som ingår.

VILKEN INFORMATION  
FINNS PÅ DITT JU-KORT? 
För att uppdatera informationen på ditt JU-kort 

varje termin måste du själv besöka en kortskrivare. 

Kortskrivaren hittar du i entréhallen, Hus A, 

Studentkårens café RIO i Studenternas Hus eller 

Campus Arena. Uppdateringen förutsätter att du har 

betalat din medlemsavgift till Jönköpings Studentkår 

för innevarande termin. 

Mitt på kortet visas giltighetstiden för ditt 

medlemskap i Jönköpings Studentkår. Som medlem 

i Jönköpings Studentkår kan du nyttja Mecenats 

studentrabatter och får med Mecenats logotyp.  

Den berättigar bland annat reserabatter hos SJ. 
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STUDENTRABATT HOS LOKALTRAFIKEN

Vid resor med studentrabatt hos lokaltrafiken 

(exempelvis JLT och Västtrafik) krävs att du kan 

visa upp Studentresesymbolen via ditt Mecenatkort.

Studentresesymbolen finns bara på elektroniska 

kort (Mecenat-appen). Du måste alltså ladda ner 

Mecenat-appen till din smartphone. För att vara 

berättigad till rabatter hos lokaltrafiken krävs att 

du studerar minst 50% under minst 10 veckor per 

termin. Hos SL och UL gäller minst 75%. 
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MEDLEMSKORT FÖR 
JÖNKÖPINGS STUDENTKÅR 
JU-kortet fungerar som medlemskort till Jönköpings 

Studentkår. När du har betalat din obligatoriska 

medlems avgift och uppdaterat kortet kan du  

använda alla förmåner du får av att vara medlem. 

STUDENTINFLYTANDE

Studentkårens syfte är att garantera att alla 

studenter vid Jönköping University ska få en 

utbildning av hög kvalité och ges möjlighet till en god 

studiesocial situation. Student kåren arbetar för ett 

starkt studentinflytande, att ett påverkansarbete kan 

bedrivas och att ett studentperspektiv alltid finns 

när viktiga beslut fattas i alla nämnder, råd och 

organ som Studentkåren finns representerade i.

KORTFATTAD INSTRUKTION  
OM IN- OCH UTPASSERING
Under icke ordinarie studietid är snurrportarna vid 

huvudentrén, samtliga ytterdörrar och samtliga 

dörrar i trapphusen låsta. Under dessa tider krävs 

passerkort för inpassering.

1. Håll upp kortet framför  

kortläsaren. Ljudsignal 

indikerar avläst kort.

2. Grön diod indikerar  

godkänd passage.

3. Om röd och grön diod  

blinkar, tryck din PIN-kod.

4. Fast sken från röd diod  

indikerar ej godkänd passage.

1. Håll upp kortet framför 

kortläsaren. Ljudsignal 

indikerar avläst kort.

2. Grön diod som blinkar snabbt 

indikerar godkänd passage.

3. Om gul diod blinkar långsamt, 

tryck din PIN-kod.

4. Fast sken från röd diod 

indikerar ej godkänd passage.

1. Håll upp kortet framför cylindern. 

2. Grönt ljus indikerar godkänd passage.

3. Vrid på cylindern för att öppna  

(som med en nyckel). 

4. Samma procedur gäller vid låsning av dörr.

5. Rött ljus indikerar ej godkänd passage.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDANDE AV 

PASSERKORT FÖR FÖLJANDE KORTLÄSARTYP

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDANDE AV 

PASSERKORT FÖR FÖLJANDE KORTLÄSARTYP

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDANDE AV 

PASSERKORT FÖR FÖLJANDE KORTLÄSARTYP

Mer utförliga instruktioner 

finns på ju.se/jukort

UTBILDNINGSBEVAKNING

Om du känner dig orättvist behandlad av en lärare 

eller är missnöjd med din utbildning kan du vända 

dig till din studerandeförening som är ansvarig för 

bevakningen på din fackhögskola. Studentkåren 

ansvarar för den över gripande kontrollen av att 

utbildningen på högskolan håller en hög kvalité. 

STUDIESOCIALT

Begreppet innefattar allt i ditt studentliv som inte 

direkt berör din utbildning. Studentkåren arbetar för 

att studenter exempelvis ska kunna få bra och billiga 

boenden, förmånliga studenterbjudanden och en 

stimulerande fritid. 

STUDENTENGAGEMANG

Studentkåren drivs av studentengagemang. Varje år 

tillsätts det olika projektgrupper, kommittéer och  

andra organ som ser till att verksamheten fungerar 

på bästa sätt. Det kan vara allt från festkommittéer 

till valberedning. 

STUDENTRABATTER

Via Studentkåren får du tillgång till en mängd 

student rabatter, både lokala och nationella. 

För mer information besök  

jonkopingsstudentkar.se

http://ju.se/jukort
http://jonkopingsstudentkar.se

